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Często mówi się, że jeśli czegoś 
bardzo pragniemy i do tego dąży-
my, wówczas się to spełni. Co jed-
nak mają powiedzieć Ci, którzy 
całe życie poświęcili by osiągnąć 
swój cel, a jednak im się nie uda-
ło. W ostatnim filmie Agnieszki Ho-
land i Kasi Adamik, Janosik powta-
rzał kilkakrotnie: „najpierw musisz 
czegoś nie chcieć, żeby to dostać, 
jak czegoś bardzo chcesz, to dia-
beł ci to zaklina”. Prawdopodobnie 
coś w tym jest, że każda przesada 
nie jest dobra, także jeśli mowa tu-
taj o realizacji własnych marzeń i 
planów. Dlatego czasem  nie warto 

wyłamywać zaryglowanych drzwi, 
skoro inne obok stoją otworem. Je-
sień zachwyca wachlarzem barw 
opadających liści, ale i zmusza do 
refleksji, stąd pewnie moje prze-
myślenia. Może to i dobrze że jest 
taki czas, gdy możemy przystanąć 
w biegu życia codziennego, pomy-
śleć, a w efekcie może zmienić na-
wet tor naszego biegu. W oczekiwa-
niu na pierwsze płatki śniegu, ży-
czę wszystkim czytelnikom cieka-
wej lektury naszego pisma.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

Kończy się Pani czteroletnia 
kadencja na stanowisku Wójta 
Gminy.

Czym dla Pani jest sprawowa-
nie tej funkcji?

To przede wszystkim ogromna 
odpowiedzialność. Praca wójta nie 
kończy się po opuszczeniu Urzędu 
Gminy, trwa przez cały czas. W każ-
dej sytuacji jestem odbierana jako 
reprezentant gminy, niezależnie 
od tego czy jest to spotkanie służ-
bowe czy prywatne. Poza tym za-
wsze utożsamiam się z problemami 

mieszkańców, które niestety nie za-
wsze da się rozwiązać po ich myśli. 

Co stwarzało Pani największe 
trudności w tej pracy?

Największą trudnością w pra-
cy w samorządzie są skomplikowa-
ne przepisy , które należy brać pod 
uwagę od momentu podjęcia jakie-
goś zamierzenia do jego realizacji. 
Wszystkie działania muszą być po-
dejmowane zgodnie z obowiązu-
jącymi regulacjami prawnymi. W 
związku z tym czas realizacji zamie-
rzenia jest o wiele dłuższy niż w in-
nych sektorach. 

Poza tym kompetencje samorzą-
du rozłożone są na różnych szcze-
blach , np. pozwolenia na budowę 
wydaję starostwo powiatowe , re-
gulacja potoków leży w kompeten-
cjach zarządcy cieków  czyli RZGW 
lub Ślaskiego Wydziału Melioracji. 
Mieszkańcy zgłaszają swoje proble-
my w naszym urzędzie , a nasza rola  
ogranicza się niestety do przesłania  
sprawy do odpowiedniej instytucji. 
Z tym trudno mi się pogodzić dla-

tego , ze osobiście uważam , że roz-
wiązanie problemów powinno być 
skuteczne na szczeblu naszego sa-
morządu. 

Czy czuje pani satysfakcję z 
bycia Wójtem?

Cztery lata temu mieszkańcy ob-
darzyli mnie zaufaniem , dzięki któ-
remu pełniłam funkcję Wójta gminy 
Brenna. Czuję ogromną satysfakcję , 
przede wszystkim z realizacji celów, 
które wspólnie z moim komitetem 
założyliśmy sobie cztery lata temu. 
Faktem jest , że 80% tych założeń 
zostało zrealizowanych lub jest w 
trakcie realizacji. Aby mówić o peł-
nym sukcesie potrzebne są jednak 
następne lata pracy. Bardzo cieszy 
mnie też dobra współpraca pomię-
dzy urzędem a Radą Gminy. Istotne 
jest też zaangażowanie pracowni-
ków urzędu, jak i jednostek podle-
głych. Doceniam ich pracę i jestem 
przekonana , że stworzyliśmy bar-
dzo dobry zespół. 
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Zamykając kolejny etap pracy 
Samorządu Powiatu Cieszyńskiego 
chciałbym serdecznie podziękować 
Władzom, Radnym , Mieszkańcom  
Brennej za dobrą współpracę przy 
realizacji wspólnych zadań, głównie 
prowadzonych na drogach powia-
towych. Wśród nich od roku 2007  
znalazły się :  przebudowa skrzyżo-
wania w Górkach Wielkich na mini 
rondo (wartość inwestycji 674,6 tys. 
zł w tym 275 tys. zł – program Gam-
bit, 264,6 tys. zł – Powiat, 135 tys. 
zł – Gmina). Kończymy obecnie dwa 
duże zadania: przebudowę drogi 
2602 S przez centrum Brennej na 
odcinku 3,4 km (wartość całkowita: 
5,3 mln zł w tym 2,5 mln zł – środki 
unijne, 2,3 mln zł Powiat,  0,5mln zł 
- Gmina) oraz  przebudowę mostu 
na rzece Brennica w Górkach Wiel-
kich (wartość zadania: 1,18 mln zł w 
tym dofinansowanie 584 tys. zł z re-
zerwy subwencji ogólnej, 600 tys. zł 
–Powiat). Wśród przeprowadzonych  
na drogach powiatowych w Bren-
nej remontów wymienić należy re-
mont nawierzchni drogi Górki Wiel-
kie –Nałęże ( wartość robót 214,1 
tys. zł), remont nawierzchni drogi 

2604S(wartość robót 492,9 tys. zł), 
remont nawierzchni drogi w Leśni-
cy (wartość robót 280 tys. zł Gmina 
80 tys., Powiat 200 tys.)

Skala naszych działań prowa-
dzonych obecnie na drogach po-
wiatowych jest rekordowa. Na same 
zadania inwestycyjne w roku bie-
żącym przeznaczyliśmy blisko 40 
milionów złotych. Sporą część tej 
kwoty pozyskaliśmy z funduszy 
unijnych. Dodatkowo aż 6,5 milio-
na złotych pochłonęły tegorocz-
ne remonty. Te działania przyczy-
nią się na pewno do poprawy bez-
pieczeństwa. Do poprawy warun-
ków kształcenia naszej młodzie-
ży niewątpliwie przyczyniły się na-
tomiast prace prowadzone w szko-
łach ponadgimnazjalnych. Dzię-
ki znacznym środkom finansowym 
nasze szkoły zmieniają całkowicie 
swoje oblicze, co można zobaczyć 
chociażby w Zespole Szkół  im. W. 
Szybińskiego  w Cieszynie, w „ cie-
szyńskiej budowlance ” czy Zespo-
le Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych. Komfort pracy poprawił 
się także w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zespole Szkół Zawo-
dowych w Skoczowie gdzie zostały 
wymienione okna. Duży nacisk po-
łożyliśmy na rozwój bazy sporto-
wej. Efektem są remonty sal gimna-
stycznych, Orlik w Wiśle i w Skoczo-
wie, boisko na Kraszewskiego w Cie-
szynie. Obecnie realizujemy pierw-
szy etap budowy nowej  hali przy „ 
Koperniku” w Cieszynie. W komfor-
towych warunkach przyjmowani 
są mali pacjenci Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Cieszynie, 
która została przeniesiona do bu-
dynku po Urzędzie Skarbowym po-
zyskanym przez Starostę od Skar-

bu Państwa. Tam też przeniesio-
ny zostanie już wkrótce Powiatowy 
Urząd Pracy. Pozyskaliśmy również 
m.in. most graniczny w Boguszo-
wicach,  budynek w Malince, gdzie 
teraz działa Schronisko Młodzieżo-
we „Granit”. Przy Muzeum Beskidz-
kim w Wiśle za blisko milion zło-
tych powstało miejsce autentycz-
nego spotkania z kulturą ludową 
– Enklawa Budownictwa Drewnia-
nego. Na koniec chciałbym powie-
dzieć kilka słów o tej najważniejszej 
inwestycji Powiatu Cieszyńskiego, 
która choć ma miejsce w jego sto-
licy, stanowi wspólne dobro, z któ-
rego wszyscy korzystamy. Moderni-
zacja i Rozbudowa Szpitala Śląskie-
go w Cieszynie zrobiła duży krok do 
przodu. Było to możliwe dzięki po-
zyskanym przez nas środkom. Jest 
to kwota ogromna, wynosząca w 
sumie blisko 45 milionów złotych, 
a przedsięwzięcia tam zrealizowane 
prezentują się okazale. Nowy pawi-
lon tętni dziś życiem. Mamy jeden 
z najnowocześniejszych Oddziałów 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
na południu Polski.  Jako gospoda-
rzom zależy nam na tym, aby każdy 
pacjent leczony w naszej placówce, 
zarówno ten z Brennej jak i z innej 
miejscowości, miał zapewnione jak 
najlepsze warunki i profesjonalną 
opiekę. Jeszcze raz kieruje serdecz-
ne podziękowania i pozdrowienia 
w stronę wszystkich, którym do-
bro naszej, pięknej Ziemi Cieszyń-
skiej i jej mieszkańców leży na ser-
cu i swoją pracą cały czas udowad-
niają jak bardzo jest im ona bliska. 

                            Starosta Cieszyński 
 Czesław Gluza

Mija kolejna kadencja pracy sa-
morządu. To skłania do podsumo-
wań i oceny realizacji naszych dzia-
łań. Dobra współpraca i porozumie-
nie między Starostwem Powiato-
wym, za które chciałam podzięko-
wać Panu Staroście, Radnym oraz 
pracownikom dała wymierny efekt 
w poprawie stanu powiatowej in-
frastruktury drogowej na terenie 

Gminy. To konsekwencja w działa-
niu doprowadziła do realizacji tych 
wszystkich zadań a możliwości, któ-
re się pojawiły zostały bardzo do-
brze wykorzystane przez obie ze 
stron dla dobra mieszkańców na-
szej Gminy.

Wójt Gminy Brenna
Iwona Szarek
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Pierwszego listopada, jak co roku, 
w czasie zadumy, refleksji i szacun-
ku dla zmarłych, odwiedzaliśmy gro-
by naszych bliskich. Nasze władze w 
osobach Wójta Gminy Brenna Iwony 
Szarek oraz Przewodniczącego Rady 
Krzysztofa Holeksy zapaliły znicze 
na grobach wojennych i pomnikach 
znajdująych się na terenie Gminy 
Brenna. Wraz ze Starostą Cieszyńskim 
Czesławem Gluzą oraz Kierownikiem 
Oddziału Zamiejscowego Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców w Bielsku Białej Andrzejem Ga-
brychem, pani Wójt odwiedziła rów-
nież grób Zofii Kossak- Szatkowskiej.

TARGI TOUR SALON
23 października br. zakończyły 

się targi turystyczne TOUR SALON w 
Poznaniu. Swoją ofertę turystyczną 
zaprezentował również Śląsk Cie-
szyński, którego prezentację przy-
gotowało Stowarzyszenie Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza”.  
Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się oferta uprawiania tu-
rystyki aktywnej (głównie rowe-
rowej), miejsc atrakcyjnych dla 
dzieci oraz oferta wypoczynko-
wa dla szkół (ośrodki kolonijne).  
Prezentacja obszaru polskiej strony 
Euroregionu Śląsk Cieszyński odby-
wała się na regionalnym stoisku Wo-
jewództwa Śląskiego. SRiWR „Olza”. 
Na targach nie zabrakło przedsta-
wicieli Beskidzkiej 5, w tym Brennej.

Promocja regionu na targach tu-
rystycznych odbywa się w ramach 
projektu „Śląskie. Pozytywna ener-

gia. Promocja Turystyczna woje-
wództwa śląskiego na targach kra-
jowych wraz z publikacją materia-
łów informacyjnych i promocyj-
nych”, na który Śląska Organizacja 
Turystyczna oraz Partnerzy projek-
tu pozyskali fundusze z Działania 
3.4 Promocja Turystyki RPO WSL.

To już kolejna inicjatywa be-
skidzkiej piątki, która coraz lepiej 
jest kojarzona w całej Polsce. Z 
uwagi na zasługi dla społeczności 
lokalnej oraz działalności na rzecz 
rozwoju promocji turystyki, w tym 
roku, Złotym Krzyżem Zasługi, zo-
stali odznaczeni przez prezydenta 
burmistrzowie i wójtowie wszyst-
kich pięciu gmin.

Szczepan Spis

W dniu 28 października 2010 
roku Rada Gminy w Brennej podjęła 
uchwałę Nr XLII/381/10 w sprawie 
określenia warunków i trybu finan-
sowania zadania własnego Gminy 

NOWE ZASADy FINANSOWANIA 
SPORTU W GMINIE BRENNA

Brenna w zakresie sprzyjania roz-
wojowi sportu. Uchwała ta zosta-
ła podjęta na podstawie przepisów 
obowiązującej od 16 października 
2010 roku ustawy o sporcie i okre-

śla zasady współpracy pomiędzy 
gminą, a klubami sportowymi  w za-
kresie finansowania sportu.

Joanna Macura
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 PODSUMOWANIE - INWESTyCJE 2007-2010 
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki uzyskiwaniu 

dochodów  
Z tych środków zrealizowano :
Kanalizacja : 
- Górki Wielkie – Kretowskie – 

Brenna Spalona – podłączono 160 
domów – realizacja 2007-2008

- Górki Wielkie – Szpotawice – 
Etap II – podłączono 220 domów – 
realizacja 2007-2008

- Brenna Centrum – Brenna Bu-
kowa – podłączonych zostanie 344 
domy – realizacja 2009-2011

- zakup i montaż automatycz-
nej stacji zlewnej do odbioru ście-
ków przy Zakładzie Budżetowym 

USUWANIE SKUTKóW TEGOROCZNyCH 
POWODZI W GMINIE BRENNA

Łączne straty w mieniu komu-
nalnym wynikające ze skutków te-
gorocznych powodzi oszacowa-
no na kwotę blisko 6 mln złotych. 
Szczególnie dotkliwe szkody zo-
stały stwierdzone w infrastrukturze 
drogowej – uszkodzonych zostało 
15 dróg, w tym przepusty, kładki i 
rowy przydrożne, a także w budyn-
kach komunalnych (zalanie Ośrod-
ka Zdrowia i Przedszkola w Górkach 
Małych, Ośrodka Zdrowia w Brennej 

oraz Urzędu Gminy). 
Do odbudowy i remontu zakwa-

lifikowanych zostało jako najpilniej-
sze 5 dróg – ul. Snowaniec (odbu-
dowa), Węgierski, Chrobaczy, Jat-
ny i Kotarz (remont), a także most 
w ciągu ul. Barujec (remont). Na po-
wyższe zadania Gmina pozyskała 
dotację ze środków budżetu pań-

stwa w wysokości 1,6 mln złotych, a 
łączna wartość tych inwestycji wraz 
ze środkami własnymi samorządu 
to ok. 1,74 mln złotych.

W ramach wykonanych ro-
bót, zaplanowanych jako pierwszy 
etap usuwania skutków tegorocz-
nych klęsk żywiołowych, odbudo-
wano lub wyremontowano korpu-
sy dróg, a w szczególności wykona-
no nowe mury oporowe stanowią-
ce elementy konstrukcyjne dróg w 
technologii murów kamienno-be-
tonowych lub koszy siatkowo-ka-
miennych (gabiony). Ponadto od-
budowano lub wyremontowa-
no przepusty (ramowe i rurowe) 
wraz z montażem nowych barie-
roporęczy (Snowaniec, Chrobaczy, 
Kotarz, Węgierski) oraz pobocza 
dróg - cieki z elementów betono-
wych i skarpy płytami betonowy-
mi ażurowym (ul. Kotarz, Węgier-
ski, Chrobaczy). Kapitalnemu re-
montowi poddany został również 
most w ciągu ul. Barujec z wykorzy-
staniem elementów odzyskanych z 
rozbiórki remontowanego obiektu 
oraz sąsiedniego obiektu mostowe-
go, który został zniszczony w czasie 
powodzi. 

W przyszłym roku Gmina planuje 
pozyskanie dalszych środków na re-

alizację drugiego etapu prac zwią-
zanych z odbudową zniszczonej in-
frastruktury drogowej, w szczegól-
ności na odtworzenie zniszczonej 
nawierzchni oraz pozostałe drogi, 
które ucierpiały na skutek powodzi  
w 2010 r..

Urząd Gminy
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Gospodarki Komunalnej w Brennej 

Wodociągi :
- Brenna Jatny – podłączono 69 

domów – realizacja 2007-2008 
- Górki Wielkie ( Sojka ) – bloki 

mieszkalne – realizacja 2010
- podłączenie Gimnazjum w 

Brennej do wodociągu – realizacja 
2010

Inwestycje kubaturowe :
- remont budynku Zespołu Szkół 

Publicznych w Górkach Wielkich – 
realizacja 2008

- przystosowanie budynku 
Ośrodka Zdrowia w Górkach Wiel-
kich dla osób niepełnosprawnych – 
realizacja 2008

- przebudowa i modernizacja 
Przedszkola w Brennej – realizacja 
2009

- wymiana pokrycia dachowe-
go oraz remont posadzek w Gimna-
zjum w Brennej – realizacja 2009

- remont lokalu mieszkalnego w 
budynku komunalnym – realizacja 
2009

- budowa Hali Sportowej przy 
Zespole Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich –realizacja 2009-2010

- przebudowa i modernizacja 
Gimnazjum w Brennej – realizacja 
2009-2010

Infrastruktura drogowa  : 

- ul. Chłopska w Górkach Małych 
– realizacja 2008

- ul. Rzemieślnicza – realizacja 
2008

- ul. Żarnowiec – realizacja 2008
- ul. Topolowa – realizacja 2008
- ul. Spółdzielcza – Etap II – reali-

zacja 2008
- budowa chodnika przy ul. 

Szpotawickiej w Górkach Wielkich – 
realizacja 2008

- ul. Zalesie w Górkach Małych i 
Wielkich – realizacja 2009

- ul. Cisowa w Brennej ( do Dziad-
ka ) oraz ul. Cisowa od strony Bren-
nicy – realizacja 2009

- ul. Jatny w Brennej – realizacja 
2009

- ul. Na Kępkę – realizacja 2009
- ul. Sportowa w Brennej wraz z 

odwodnieniem – realizacja 2010
- ul. Żory – realizacja 2010
- ul. Wiązowa – realizacja 2010
- ul. Hołcyna – realizacja 2010
przebudowa obiektów mosto-

wych w Brennej Węgierski – realizacja 2010
Oprócz inwestycji zrealizowanych ważne jest wydatkowanie środ-

ków na bieżące utrzymanie dróg
Wydatki  ponoszone na utrzymanie dróg w latach 2007 -2010

Parkingi : 
- remont parkingu przy Kościele w Brennej Centrum – realizacja 2010
- remont parkingu przy Kościele w Górkach Wielkich – realizacja 2010
Oświetlenie :
-budowa oświetlenia przy ul. Zalesie ( do Ośrodka Zdrowia w Górkach 

Wielkich )  - realizacja 2008
- budowa oświetlenia przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich – realiza-

cja 2008
- budowa oświetlenia przy ul. Chrobaczy w Brennej – realizacja 2008
- remont oświetlenia przy ul. Zofii Kossak – realizacja 2009
-remont oświetlenia przy ul. Dr Al. Kamińskiego i ul. Spółdzielczej – re-

alizacja 2009 
- budowa oświetlenia przy ul. Góreckiej w Brennej – realizacja 2009
- ul. Leśnica w Brennej – budowa i modernizacja oświetlenia od skrzy-

żowania z ul. Wyzwolenia do restauracji pod „Przyłazem” – realizacja 2010
Inne inwestycje : 
- remont widowni boiska sportowego w Brennej Centrum – realizacja 

2009
- stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu – realizacja 

2009 
- budowa placu zabaw w Górkach Wielkich przy ul. Sportowej – reali-

zacja 2009
- zagospodarowanie wód deszczowych w rejonie  Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Górkach Wielkich – realizacja 2010
- budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Gimnazjum w 

Brennej – realizacja 2010
Inwestycje rozpoczęte w 2010 roku a mające się zakończyć w 2011 :
- zagospodarowanie Parku Turystyki w Brennej Centrum – moderniza-

cja i rozbudowa amfiteatru; budowa boisk do piłki plażowej, koszykówki 
i siatkówki ( w okresie zimowym lodowisko ); mini golf; punkty gastrono-
miczne; rozbudowa placu zabaw; przebudowa roślinności ; remont parkin-
gu w Brennej Centrum 

- zagospodarowanie terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich – bu-
dowa boiska do piłki plażowej, ścianka wspinaczkowa, budowa sanitaria-
tów i zaplecza, mała architektura.       

Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki pozyskiwaniu środków z 
różnych źródeł :

tabela  środków (następna strona)
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LAUREATKA „SREBRNEJ CIESZyNIANKI” 2010

WIECZORNICA NA BUCZU 
Towarzystwo im. Zofii Kossak w 

Górkach Wielkich oraz Hufiec ZHP 
im. J.Kreta w Jastrzębiu Zdroju, byli 
organizatorami październikowe-
go spotkania tzw. wieczornicy w 

budynkach byłego prewentorium. 
Wszystkich przybyłych powitała 
pani Danuta Zoczek. Swoją prze-
mowę miał prezes Stanisław Mi-
chałowski, który odwołując się do 

wspomnień i historii, spotęgował 
wyjątkowy klimat miejsca. Wystą-
piła ze swoim programem również 
młodzież ze szkół: ZSP Górki Wiel-
kie, SP-6 i G-3 Pierściec. Harcerze 
zachęcali do wspólnego śpiewu, 
a że spotkanie zbiegło się z wyda-
niem śpiewnika z inicjatywy To-
warzystwa, ci co zapomnieli słowa 
piosenek, mogli wspomóc się tym 
kompendium. W czasie spotkania 
przedstawiono plany przywrócenia 
tego wyjątkowego miejsca do daw-
nej świetności.

Szczepan Spis

Pani Danuta Zoczek jest oso-
bą ogromnie zaangażowaną w ży-
cie i rozwój społeczności lokalnej. 
Z uporem godnym wyższej spra-
wy dba o tradycję, kulturę i przyro-
dę Gminy Brenna, angażując także 
w działania młodzież, współpracu-
jąc ze szkołami im. Zofii Kossak oraz 
Zespołem Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich. Na przestrzeni lat 
brała udział w wielu inicjatywach 
propagujących lokalne osiągnięcia. 

Brała udział w reaktywacji Towa-
rzystwa im. Zofii Kossak i cały czas 
aktywnie uczestniczy w jego pra-
cach. Przez szereg lat, gdy Towa-
rzystwo nie miało własnego loka-
lu, udostępniała własne mieszka-
nie, by gromadzić w nim ważną do-
kumentację. W 2003 r. powstał Od-
dział Towarzystwa im. Zofii Kossak, 
którego jest Prezesem i ten właśnie 
oddział cały czas organizuje impre-
zy środowiskowe takie jak spotka-
nia, konkursy, rocznice, których ce-

lem jest upowszechnianie rodzimej 
historii i kultury. Szczególną uwagę 
zwraca na wkład w literaturę i kul-
turę, jaki niesie z sobą twórczość 
Zofii Kossak – Szatkowskiej. 

W latach 90-tych Pani Danuta 
Zoczek pracowała jako nauczyciel-
ka w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Brennej, jako biolog przygotowu-
jąc wielu uczniów do olimpiad, a 
także organizując Szkolne Koło Ligi 
Ochrony Przyrody, które przygoto-
wywało liczne akademie poświęco-
ne ochronie przyrody i tradycjom 
wsi cieszyńskiej. W ramach Koła Li-
gii Ochrony Przyrody współpraco-
wała z kołem łowieckim w Brennej, 
dokarmiając zwierzęta zimą, budu-
jąc z młodzieżą karmniki i rozwie-
szając je w różnych miejscach na te-
renie gminy.  Wielu jej wychowan-
ków z ramienia koła Ligi Ochrony 
Przyrody otrzymało liczne odzna-
czenia i nagrody podczas konkur-
sów na szczeblu beskidzkim. 

Pani Danuta Zoczek organizowa-
ła także wiele wycieczek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, z „Zieloną 
Szkołą” włącznie. Oprowadzała tak-
że po ziemi cieszyńskiej wycieczki z 
innych regionów polski, zapoznając 
wszystkich z historią, tradycjami, 
kulturą, przyrodą, a także życiem i 
twórczością Zofii Kossak.

Za swoją działalność pani Danu-
ta została odznaczona:

Złotym Krzyżem Zasługi (1975) 
za dwudziestoletnią nienaganną 
pracę pedagogiczną,

Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1985) za trzy-
dziestoletnią szczególnie wyróżnia-
jącą pracę pedagogiczna,

„Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej” za zasługi dla oświaty i 
wychowania (1983),

Złotą Odznaką Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego (1985);

„Odznaką za 50 letnią przynależ-
ność do ZNP” (2005);

Odznaką Ministra Rolnictwa Le-
śnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
– „Zasłużony dla Leśnictwa i prze-
mysłu drzewnego” (1986);

Odznaką „Za zasługi dla Woje-
wództwa Bielskiego”(1980);

Odznaką Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci – „Przyjaciel Dziecka” za pra-
cę społeczną dla dobra dzieci;

Złotą Odznaką Honorową – Ligi 
Ochrony Przyrody (1976);

Odznaką Honorową LOP – „Za-
służony dla ochrony przyrody” 
(1982);

Srebrną i Złotą Odznaką – „Za-
służony w pracy PTTK wśród mło-
dzieży”;

Złotą Regionalną Odznaką – „Za 
zasługi w upowszechnianiu krajo-
znawstwa i turystyki na terenie wo-
jewództwa bielskiego”

Wszystko to jednoznacznie po-
świadcza o poświęceniu pani Da-
nuty Zoczek dla działalności, w któ-
rą wkłada serce i ogromne zaanga-
żowanie, dzieląc się jej owocami z 
mieszkańcami Gminy Brenna.

Barbara Greń
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KLUB SENIORA „MARZENIE” 
OBCHODZI DZIEń SENIORA

OBCHODy DNIA SENIORA PZERII 
W KOLE NR 7 W BRENNEJ

Po raz kolejny Klub Seniora „ Ma-
rzenie „ obchodził „ Dzień Seniora „.

Tym razem spotkaliśmy się w re-
stauracji „ Pod Przyłazem „ na Leśni-
cy.Zebranych przywitała pani pre-
zes Krystyna Lala,życząc wszyst-
kim dużozdrowia,zadowolenia a ży-
cia i pogody ducha. Spotkanie było 
również okazją do podsumowania 
naszej działalności, a szczególnie 
niedawnoodbytej trzydniowej wy-
cieczki w Sudety. Swoją obecnością 
zaszczycilinas: pani wójt Iwona Sza-

rek i dyr.OPKiS p. Katarzyna Macura.
Po uroczystym obiedzie wystą-

piły dzieci z zespołu „Mała Brenna” 
podkier. Jacka Musioła - za co im 
serdecznie dziękujemy. Kapela „Ma-
liniorze” postawiła kropkę nad i. Na-
wet ci, co na co dzień skarżą się na 
różne bóle, nie wytrzymali i ruszy-
li w tany. Szeroki most nad rzeczką i 
taras posłużyły za parkiet.

Cieszę się, że organizowane im-
prezy, jak również wycieczki cieszą 
się uznaniem wśród seniorów i co-

W dniu 5 października 2010 roku 
mszą świętą o godz. 12.00 w Koście-
le pod wezwaniem św. Jana Chrzci-
ciela  rozpoczęły się tradycyjne ob-
chody międzynarodowego dnia se-
niora Prerii koła nr 7 w Brennej. 
Mszę świętą dla wszystkich przy-
byłych odprawił ksiądz proboszcz 
Czesław Szwed. O godz. 
13.00 na Hali Sportowej w 
części artystycznej z bar-
dzo bogatym programem 
wystąpił Regionalny Ze-
spół Dziecięcy Mała Bren-
na, prowadzony przez 
Pana Jacka Musioła. Zespół 
podbił serca seniorów, 
wprowadzając wszystkich 
w bardzo miłą i serdeczną 
atmosferę tego święta. Na 

zakończenie mali artyści w strojach 
regionalnych, zaprosili do tańca se-
niorów, za co zostali nagrodzeni bu-
rzą oklasków i słodyczami. Na uro-
czystość zaproszeni zostali księża 
proboszczowie oraz władze gminy. 

Po uroczystym rozpoczęciu, 
przewodniczący Stanisław Heller 

raz liczniej zaszczycają nas swoją 
obecnością.

Dziękuję wszystkim, szczególnie 
zarządowi Klubu Seniora „Marzenie-
”,bo to efekty pracy całego zespołu.
                       

                             Ludwik Gluza

Działanie zostało  dofinansowa-
ne w ramach programu Działaj Lo-
kalnie  Stowarzyszenia Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej.

podziękował Władzom Gminy za 
współfinansowanie tego spotkania, 
podziękowania kierował również 
do restauracji Beskid Brenna Cen-
trum, która zapewniła z dużym ra-
batem całe zaplecze gastronomicz-
ne, czyli wyjątkowe specjały kuli-
narne: ciasta i kołacze oraz obiad.

Wyjątkowo miłym zasko-
czeniem był występ orkie-
stry Brynioki pod dyrekcją 
kapelmistrza Tomasza Gre-
nia. Doznania były tak moc-
ne, że seniorzy byli jak no-
wonarodzeni.

Stanisław Heller - Medyk

Działanie dofinansowano z 
U.G. w ramach realizacji zada-
nia pn. Międzynarodowy Dzień 
Seniora
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ĆWICZENIA ZGRyWAJąCE JEDNOSTEK OSP
Ćwiczenia zgrywające jednostek 

OSP Gminny Brenna dobrą metodą 
nabywania doświadczenia i dosko-
nalenia umiejętności.. 

Stan gotowości na wypadek po-
żaru bądź innego zagrożenia należy 
poddawać sprawdzianom, a dosko-
nałym na to sposobem są ćwiczenia 
pożarnicze.

W dniu 1 października 2010 
roku odbyły się ćwiczenia zgrywa-
jące jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu gminy Bren-
na, których zorganizowanie zleciła  
Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek. 

Na miejsce ćwiczeń po wcze-
śniejszych ustaleniach z Komen-
dantem Gminnym Związku OSP w 
Brennej  druhem Józefem Pilchem 
wybrano gospodarstwo agrotury-
styczne w Brennej Leśnicy. Zapla-
nowane ćwiczenia zakładały nastę-
pującą sytuacje. 

W wyniku wstępnie nieustalonej 
przyczyny nastąpiło zapalenie się 
pomieszczenia  przystosowanego 

do posiłku. Pożar zostaje zauważo-
ny przez  właściciela gospodarstwa 
agroturystycznego, który   natych-
miast powiadamia PSP w Ustroniu.

Do akcji skierowano wszystkie 
jednostki OSP z terenu Gminy Bren-
na, 

Na miejscu ćwiczeń, którymi do-
wodził Naczelnik z OSP Brenna Cen-
trum strażacy otrzymali określone 
zadania związane m.in. z: ewaku-
acją  osób ze strefy zagrożenia, bu-
dowa linii gaśniczych w oparciu   o 
własne samochody, pomocą przed-
medyczną i zabezpieczeniu mienia.

  Ćwiczenia przebiegały spraw-
nie, został  osiągnięty zamierzony 
cel: ugaszony pożar i pomoc osobie 
poszkodowanej. 

Ćwiczenia zakończyły się zabez-
pieczeniem terenu i meldunkiem 
złożonym wójtowi gminy Iwonie 
Szarek, która podziękowała wszyst-
kim uczestnikom i służbom ratow-
niczym za poświecenie cennego 
czasu i udostępnienie sprzętu ra-

towniczego.  Jednocześnie podkre-
śliła, że  takie ćwiczenia są dobrą 
metodą nabywania doświadczenia i 
doskonalenia umiejętności.    

Wspólne ćwiczenia dają  gwa-
rancję prawidłowego współgra-
nia wszystkich jednostek  podczas 
przeprowadzonych akcji ratowni-
czo -  gaśniczych, są wspaniałą oka-
zją do sprawdzenia dróg dojazdo-
wych, obsługi sprzętu oraz prawi-
dłowego dowodzenia.    

Roli oceniających ćwiczenia po-
jęli się przedstawiciele Jednost-
ki ratowniczo – gaśniczej   w Sko-
czowie.   Wśród zaproszonych gości   
w ćwiczeniach wzięli udział Staro-
sta Cieszyński Czesław Gluza - Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Cieszy-
nie oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Brenna Krzysztof Holeksa. 

Po zakończeniu ćwiczeń wszy-
scy udali się na zasłużony posiłek.

Jan Czernicki
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Górkach Wielkich),  p. Grażyna Ku-
bok (nauczyciel  ZSP w Górkach 
Wielkich), p. Władysław Gawlas (na-
uczyciel ZSP w Górkach Wielkich),           
p. Marcin Janasik (nauczyciel ZSP 
w Górkach Wielkich), p. Małgorza-
ta Dziadkiewicz (nauczyciel  ZSP w 
Górkach Wielkich), p. Helena Kalic-
ka (nauczyciel  ZSP w Górkach Wiel-
kich), p. Iwona Piwowarczyk (na-
uczyciel ZSP w Górkach Wielkich),  
p. Bożena Cyganik (dyrektor Przed-

WyRóŻNIENI NAUCZyCIELE
Z okazji  Dnia Edukacji Narodo-

wej na   XLI  sesję Rady Gminy Bren-
na, która odbyła się w dniu 6 paź-
dziernika 2010r., już tradycyjnie 
zostali zaproszeni wyróżnieni na-
uczyciele, pracujący w placówkach 
oświatowych na terenie naszej 
Gminy. Pedagogom zostały wręczo-
ne dyplomy  za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno - wychowawczej.

A oto lista wyróżnionych: p. Be-
ata Jaworek-Skałka (dyrektor SP 
nr 2 w Brennej), p. Anna Warlew-
ska (nauczyciel SP nr 2 w Brennej), 
p. Bogusław Żur (nauczyciel SP nr 
2  w Brennej) ,  p. Halina Gabzdyl- 
Pilch (dyrektor SP nr 1 w Brennej), 
p. Tomasz Dybczyński (nauczyciel 
SP   nr 1 w Brennej), p. Zbigniew Mi-
tręga (dyrektor Gimnazjum w Bren-
nej),    p. Andrzej Klus (nauczyciel 
Gimnazjum w Brennej), p. Sylwia 
Waszek (nauczyciel Gimnazjum w 
Brennej), p. Aleksandra Madzia (na-
uczyciel Gimnazjum w Brennej),  p. 
Karol Niedźwiecki (dyrektor ZSP  w 

szkola Publicznego w Górkach Ma-
łych),  p. Alina Gańczarczyk (na-
uczyciel  Przedszkola Publicznego 
w Górkach Małych) oraz p. Maria 
Greń (dyrektor Przedszkola Publicz-
nego w Brennej).      

Wszystkim wyróżnionym jesz-
cze raz serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy wielu sukcesów tych na 
płaszczyźnie  zawodowej, jak i w ży-
ciu osobistym. 

Olga Sikora

W związku z ubieganiem się 
przez Gminę Brenna o dofinanso-
wanie do realizacji projektu pod na-
zwą „Rewitalizacja ośrodka „Pod Bu-
czem” Rada Gminy w dniu 28 paź-
dziernika 2010 roku podjęła uchwa-
łę intencyjną dotyczącą aplikowa-
nia o  środki Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. Dzięki temu pro-
jektowi możliwe będzie zagospo-
darowanie obiektów byłego Sana-
torium w Górkach Sojce.

Rada Gminy 

PROJEKT REWITALIZACJI OŚRODKA 
„POD BUCZEM” W GóRKACH WIELKICH
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DAWNy DWóR KOSSAKóW ZNóW TęTNI ŻyCIEM
Od 22 października 2010 r. moż-

na odwiedzać Centrum Kultury i 
Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach 
Wielkich. Pani Anna Bugnon-Ros-
set, córka Zofii Kossak wraz z pa-
nem Mateuszem Dyngoszem, dy-
rektorem Centrum przecięli wspól-
nie niebieską wstęgę, otwierając 
dla wszystkich podwoje nowocze-
snego ośrodka kulturalnego. Cen-
trum mieści się w  zaadaptowanych 
ruinach zabytkowego dworu Kossa-
ków. 

Ceremonia otwarcia Centrum 
zapoczątkowała IV Dni Zofii Kos-
sak, trwające do 23  października - 
w tym roku wyjątkowe, gdyż po raz 
pierwszy goszczące w murach daw-
nego góreckiego dworu. W czasie 
dwóch niezwykłych dni do niedaw-
na opuszczony dom ponownie od-
żył. Rodzina Kossaków, która przy-
była na tę okazję z różnych stron 
świata, wspominała Zofię Kossak, 
dwór i jego mieszkańców. Goście 

przechadzający się po salach z  za-
interesowaniem oglądali otwartą 
wraz z Centrum multimedialną wy-
stawę, która za  pomocą fotografii, 
filmu i  nagrań audio wprowadza w 
życie i twórczość autorki „Krzyżow-
ców”. 

Podczas zwiedzania ekspozy-
cji można m.in. usłyszeć głos Zofii 
Kossak oraz jej córki, pani Anny Bu-
gnon-Rosset, poczytać o dziejach 
bohaterów wystawy, zobaczyć ich, 
jak i dom na  licznych archiwalnych 
zdjęciach. Wiele atrakcji czeka i na 
najmłodszych, dla których przezna-
czono dwie sale. W  Centrum moż-
na się zaopatrzyć w książki Zofii 
Kossak, jak  również w publikacje o 
niej samej. W tym ośrodku nie ma 
mowy o kapciach, o ściszonym gło-
sie i wstrzymywaniu oddechu pod-
czas zwiedzania, dom zaprasza do 
rozmów, śmiechu, spoczynku i re-
fleksji. 

Trzeba przyznać, że IV Dni Zo-

fii Kossak (22-23.X) miały bardzo 
bogatą ofertę kulturalną i  cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Moż-
na było zwiedzić wystawę, obejrzeć 
sztukę przygotowaną przez mło-
dzieżową grupę teatralną, działa-
jącą pod patronatem Ośrodka Pro-
mocji Kultury i Sportu w Brennej, 
uczestniczyć w  naukowej dyskusji 
o obecności Zofii Kossak w edukacji 
w Polsce oraz być na spotkaniu po-
święconym kontrowersyjności au-
torki, w którym udział wziął m.in. 
Władysław Bartoszewski. I jak za-
pewnia dyrektor, pan Mateusz Dyn-
gosz, jest to dopiero skromny po-
czątek działalności Centrum, gdyż 
już można wypatrywać następ-
nych spotkań, wernisaży, konferen-
cji naukowych, warsztatów, przed-
stawień teatralnych, projekcji fil-
mowych, koncertów i wielu innych 
projektów, w tym również między-
narodowych. 

Marta Duch
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Od pierwszego październi-
ka uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w naszej Gminie 
mają możliwość rozwijania swo-
ich zdolności i zainteresowań na 
zajęciach pozalekcyjnych organi-
zowanych w ramach projektu „ Na-
sze dzieci – nasza przyszłość” re-
alizowanego przez Gminę Brenna 
a współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Ze zna-
lezieniem odpowiedniego dla sie-
bie zajęcia uczniowie nie będą mie-
li problemu, ponieważ wybór jest 
ogromny. SP nr 1 w Brennej Leśni-
cy organizuje zajęcia:

Artystyczne
Teatralne
Dziennikarskie
Informatyczne
Zespół regionalny 
W SP 2 w Brennej Bukowej pro-

ponuje zajęcia:
Informatyczne
Dla miłośników kultury amery-

kańskiej i brytyjskiej  
Literackie
Plastyczne
Robótek ręcznych
Taneczne „Rytmix”
Taneczne „Zakręcone talenty” 

NASZE DZIECI – NASZA PRZySZŁOŚĆ
Instrumentalne
Wokalne
Dziennikarskie
Gimnazjum w Brennej organizu-

je zajęcia z:
Języka angielskiego
Fizyczno - chemiczne
Geograficzne
Informatyczne
Matematyczne
Plastyczne
Teatralne
W Zespole Szkół Publicznych 

w Górkach uczniowie mogą cho-
dzić na zajęcia:

Biblijne
Biologiczno-chemiczne
Fizyczne
Informatyczne
Polonistyczno-historyczne
Języka angielskiego
Koło Ligi Ochrony Przyrody
Warsztaty plastyczne
Plastyczno-techniczne
Dziennikarskie
Redakcyjne
Szachowe
Sztuki
Teatralne
Teatralno – wokalne
Taneczne
Chór

W ramach projektu rozpoczęły 
się również zajęcia dla dzieci, które 
z różnych powodów mają trudno-
ści w opanowaniu podstawowych 
wiadomości i umiejętności z zakre-
su nauczania języka polskiego, an-
gielskiego, matematyki czy przy-
rody. Zajęcia dydaktyczno -  wy-
równawcze pozwolą na uzupełnie-
nie ewentualnych braków wiedzy, 
utrwalenie wiadomości i ćwiczenie 
nabytych umiejętności, zmotywu-
ją do dalszej nauki, zwiększą szan-
sę na uzyskanie lepszych wyników.

Aby wyeliminować różne for-
my zaburzeń osobowości wywoła-
ne trudnościami i niepowodzenia-
mi w nauce organizowane są spo-
tkania z psychologiem, socjotera-
peutą czy pedagogiem w ramach 
wsparcia pedagogiczno – psycho-
logicznego. 

Mamy nadzieję, że realizowane 
zajęcia pomogą uczniom w samo-
dzielnej nauce, w dalszej edukacji, 
wzbudzą poczucie wiary we własne 
siły i w swoje możliwości.

Po ilości organizowanych zajęć 
widać, że uczniowie mają w czym 
wybierać i na pewno nie będą na-
rzekać na nudę.

Koordynator 
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OD NIEWIEDZy DO ŚWIADOMEGO WyBORU 
W dniu 29.09.2010 r. dla mło-

dzieży kl. II, III Gimnazjum im. Jana 
III Sobieskiego w Brennej zrealizo-
wane zostały zajęcia warsztatowe 
dotyczące podstawowych zagad-
nień prawnych w kontekście prze-
mocy rówieśniczej. Tematem zajęć 
był zakres odpowiedzialności kar-
nej nieletnich. 

Młodzież w trakcie realizacji za-
jęć zapoznana została z podstawo-
wymi zagadnieniami prawnymi ta-
kimi jak: przestępstwo, wykrocze-
nie z definicją czynu karalnego 
osób nieletnich (dotyczący osób 
nieletnich, które ukończyły 13 lat, a 
nie ukończyły 17 roku życia). Przed-
stawione i omówione zostały  pod-
stawowe przestępstwa, z którymi 
można się spotkać w szkole, wykro-
czenia stanowiące czyn karalny, a 
także został przedstawiony katalog 
kar stosowanych przez Sąd Rodzin-
ny w stosunku do nieletnich.  

                                           Krystian Fest

DOPALACZE

Więcej informacji 
dotyczących 

tych substancji 
psychoaktywnych na 

stronie:
 www.dopalaczeinfo.pl

Zakończono budowę parkingu 
przy ul. Bielskiej w Górkach Wiel-
kich. Parking o powierzchni 1.014 
m2, na 55 miejsc postojowych w 
tym 2 miejsca dla osób niepełno-

sprawnych, został odwodniony oraz 
posiada nową nawierzchnię z kost-
ki brukowej (351,6 m2) oraz asfalto-
betonu (662,4 m2). Roboty w okre-
sie  od 19.08.2010 r. do 03.10.2010 r. 

zrealizowało Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „EDAR” Mucha Artur z 
Żywca. Wartość umowna robót wy-
niosła brutto 210.677,02 zł.

                                                 U.G. Brenna

Klub Komputerowy utworzony 
przy OSP w Brennej – Leśnicy działa 
już od lutego br. Dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki i czwartki, w godzi-
nach 15:00-19:00, można swobod-
nie korzystać z zakupionego w ra-
mach projektu sprzętu komputero-
wego oraz dostępu do Internetu.

Ponadto, w tak wyposażonym 
Klubie Komputerowym, prowadzo-

INICJATyWA W BRENNEJ – KLUB KOMPUTEROWy 
ne są warsztaty pn. „Podstawy ob-
sługi komputera i Internetu”. W ca-
łym projekcie przewidziano organi-
zację warsztatów dla trzech 10-cio 
osobowych grup. W październi-
ku wszystkie trzy grupy zakończyły 
swoje szkolenie. Zajęcia prowadzo-
ne były dwa razy w tygodniu, w po-
niedziałki i środy, w godzinach od 
16.00 – 19.00.

Na zakończenie warsztatów za-
planowano spotkanie podsumowu-
jące projekt, w trakcie którego roz-
strzygnięty zostanie konkurs dla 
uczestników warsztatów. Przewi-
dzieliśmy również atrakcyjne na-
grody dla zwycięzców!

Koordynator

NOWy PARKING W GóRKACH WIELKICH 
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JUDO
W dniu 10.10.2010  w Sosnowcu 

odbył się Turniej Dzieci i Młodzie-
ży w Judo, w którym wzięło udział 
31 zgłoszonych przez Stowarzysze-
nie Sportowe „DąB” Dębowiec za-
wodników. Wśród nich również zna-
lazła swoje miejsce i wystartowała 
grupa uczestników prowadzonych 
przez Stowarzyszenie  przy Z.S.P. w 
Górkach Wielkich zajęć sekcji Judo 
osiągając po raz kolejny znakomite 
wyniki. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

NAUCZyCIEL FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNyM
To temat zrealizowanego w jed-

nostkach oświatowych naszej Gmi-
ny szkolenia warsztatowego prze-
znaczonego dla nauczycieli dające-
go możliwość zmiany postaw wo-
bec przemocy z bezradności, po-
zornej ignorancji na konstruktywne 
działania. 

Podczas zajęć omówione zostały 
definicje prawne związane z poni-
żej wymienionymi zagadnieniami:

Jacek Czyż- kategoria wagowa 
36 kg. - I miejsce

Dawid Pilch - kategoria wagowa 
32 kg. -  I miejsce

Damian Kuczera- kategoria wa-
gowa 42 kg. - I miejsc

Emanuel Szołdra- kategoria 
wagowa 38 kg. - II miejsce

Przemysław Pyda- kategoria 
wagowa 46 kg. - II miejsce 

Konrad Mazur- kategoria wago-
wa 33 kg. - II miejsce

Dominik Wieczorek- kategoria 
wagowa 42 kg. - II miejsce

Patrycja Wantulok- kategoria 
wagowa 49 kg. - III miejsce

Dawid Kołder- kategoria wago-
wa 31 kg. -III miejsce

Kamil Szołdra- kategoria wago-
wa 28 kg. - III miejsce

Krystian Fest

Odpowiedzialność nieletnich za 
czyny zabronione.

Obowiązki wychowawców wyni-
kające z przepisów prawa.

Ochrona prawna nauczycieli.
Przemoc, a prawo.
Wybrane czynniki kryminogen-

ne. 
Natomiast w oparciu o przykła-

dy prowadzonych w szkołach  przez 
Policję postępowań zostały przed-

stawione i omawiane istotne w pra-
cy nauczyciela instrumenty praw-
ne. Po zakończeniu warsztatów każ-
dy z uczestników mógł indywidual-
nie uzyskać informacje lub rozwiać 
nurtujące go wątpliwości dotyczą-
ce postępowania w odniesieniu   do  
konkretnego przypadku.

 Krystian Fest
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Podaj mi rękę

Podaj mi, podaj rękę swojej tolerancji,
Podaj rękę do zgody i do zrozumienia.
Zapomnijmy o dumie i ekstrawagancji
dzisiaj nasza nadzieja i wiara świat zmienia!

Dzisiaj Bóg nadziei napełnia nas radością,
przez moc Ducha Świętego i pokojem w wierze.
Słowa wypowiedziane prawdą i miłością,
znaczy to że mówimy i kochamy szczerze.

Rodzice moi, dom wybudowali nowy,
lecz tęskno mi było za starymi kątami,
gdzie starzyczkowie uczyli mnie naszej mowy
i wesoło biegałam między opłotkami.

Tam w wielkim gospodarstwie, wszyscy zgodnie żyli
i jaskółki pod strzechą i ptactwo na placu.
Ta zabawa z psem wiernym, tęsknię do tej chwili.
I czyściutko w oborze jak w jakim pałacu.

Czekolada domowa, gruszki słodsze były.
Jabłka na dłuższe czasy na pieczki skrojone.
Smaczna fasola z bobem dodawała siły,
także słodkie kołacze, starannie pieczone.

Nikt nie wypowiadał słowa niepotrzebnego
Piosenki nucili zawsze na każdym kroku.
Tato przyniósł raz w czapce ptaszka zranionego
powiedział, niech zostanie do przyszłego roku.

Ze świecą dzisiaj szukać serca spokojnego
bo człowiek chytre plany obmyśla w swej głowie
i za nic ma wartości domu rodzinnego.
Zapytasz co to radość, on ci nie odpowie.

Czysta woda zatruta u samego źródła.
Ran wyleczyć nie możesz, ni dolegliwości.
Na rozstaju dróg- wierzba zgarbiła się, schudła
i lasy zamierają w swej wielkiej żałości.

Lecz ty podaj mi rękę bezinteresownie.
Znajdziemy czystą wodę, odetchną spragnieni.
Pomożemy cierpiącym z miłością, łagodnie.
Wytrwałości iskierka kiedyś świat odmieni. 

Moje ulubione miejsce na ziemi

Nad moim ulubionym miejscem na ziemi
Jest niebo dla ptaków i pogodnych baranków
Powietrze z kryształu jak tęcza się mieni
Jest sens życia utkany z różowych poranków.

Kiedyś iść trzeba było doliną ciemną
Przejść cicho koło wiszących, czarnych straszydeł
Obłok Bożej mocy uniósł się nade mną
śmiałym lotem orlich rozpostartych skrzydeł.

Gdy ktoś będzie chciał mnie odnaleźć po latach
Gdy w zamglonej pamięci błysną moje wiersze,
śladem będzie wiosenna jabłoń cała w kwiatach
pod nią złote stokrotki i biedronki pierwsze.

Latem będzie ławeczka brzozowo- sosnowa
Na horyzoncie góry i dzwony w południe.
W gęstej trawie złoty bażant się schowa,
a łąki w kwiatach całe i pachnące cudnie.

Żółte róże, żółto-złote słoneczniki,
smaczne ziarno mądrości w łupince orzecha.
Złote płomyki świec i złote świeczniki.
Ciepły dom, otwarte drzwi i srebrzysta strzecha. 

Marta Haratyk
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W POSZUKIWANIU KORZENI 
Od kilkunastu lat obserwowa-

liśmy pewien niebezpieczny i nie-
zbyt optymistyczny trend odcho-
dzenia od kultury i tradycji rodzi-
mej. Młodzież poszukiwała alter-
natyw. Jednak  w samym szukaniu i 
znajdywaniu alternatyw nie ma nic 
złego bynajmniej. Natomiast nie 
powinno ono przecież prowadzić 
do lekceważenia folkloru regional-
nego. A, niestety, widać było, że tak 
się dzieje. Wśród młodzieży kwitł 
mit o tym, że tradycja i przywiąza-
nie do niej ograniczają rozwój. A 
wszak szacunek do własnych korze-
ni to nie zacofanie. To świadome    i 
dumne wzrastanie w tym, co leży u 
podstaw wychowa-
nia każdego z nas – 
historii                  i pa-
triotyzmie, także tym 
lokalnym. 

Tymczasem nie-
stety młodzież z ob-
szarów wiejskich 
była dyskrymino-
wana rówieśników 
z miast. Myślę, że to 
stąd brała się nie-
chęć do folkloru re-
gionalnego wśród li-
cealistów, gimnazja-
listów i młodszych 
dzieci mieszkających 
w Brennej. Bezpiecz-
niej było nie identy-
fikować się tradycja-
mi wiejskimi, z których się folklor 
wywodzi, by zyskać akceptację gru-
py rówieśniczej. Bezpieczniej było 
zapomnieć o gwarze, o tradycjach, 
obrzędach i reszcie części składo-
wych kultury Brennej, czy szerzej – 
Beskidów. 

Na szczęście przez lata różni-
ce wieś-miasto zacierają się. Nasi 
uczniowie pokazują    w liceach a 
później na studiach, że przy odpo-
wiedniej ilości chęci i samozapar-
cia, nie ważne jest, skąd się pocho-
dzi. A może nie tyle nie ważne, co 
nie ma to wpływu na możliwości in-
telektualne. A jeśli się ma rzeczywi-
ście utrudnione dojście do wielu in-

stytucji pomocnych  w rozwoju na-
ukowym i kulturalnym, osiąganie 
sukcesów daje tym większą satys-
fakcję i hart ducha. 

I tu pojawiają się bohaterowie 
tego artykułu. Dzieci, z których naj-
młodsze mają 6 lat, najstarsze 13. 
Nie tylko wiek je różni. Także zainte-
resowania, sympatie i wiele innych 
rzeczy. Za to łączą je dwie rzeczy: 
po pierwsze mają odwagę przyzna-
wać się do tego, że pochodzą    z ob-
szaru wiejskiego, konkretnie z tere-
nu Gminy Brenna. Więcej – nie uwa-
żają tego za akt odwagi, a za coś 
oczywistego, co w dodatku sprawia 
im przyjemność i daje wiele satys-

fakcji. Po drugie, są członkami dzie-
cięcego zespołu folklorystycznego 
„Mała Brenna”, działającego od pół-
tora roku przy Ośrodku Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna. Ot 
przeszło roku, regularnie dwa razy 
w tygodniu spotykają się w swoim 
czasie wolnym, żeby razem ćwiczyć 
taniec, śpiew i gwarę breńską, która 
ma swój specyficzny charakter.  Po 
rozmowie z dziećmi mogę stwier-
dzić, że większość z nich nie trak-
tuje zespołu jako „kółka taneczne-
go”, mającego wypełnić im czas po 
szkole. Są świadome, że kultywu-
ją tradycję i kulturę regionu Beski-

dów, w szczególności zaś Brennej.
Pod okiem choreografa, Jac-

ka Musioła i kierownika muzyczne-
go – Damian Nowaka, dzieci rozwi-
jają swoje umiejętności, co może-
my oglądać w czasie ich koncertów. 
Ich program został także docenio-
ny wyróżnieniem na tegorocznym 
przeglądzie „Wici 2010” w Chorzo-
wie. „Mała Brenna” wywołała rów-
nież wzruszenie i radość, uświet-
niając swoim występem i zaprasza-
jąc do wspólnego tańca Seniorów 
naszej gminy, w czasie ich święta. 
Także Bielska Telewizja Internetowa 
była pomocna w promowaniu ze-
społu, który po emisji programu, w 

którym można było 
oglądać dzieci w 
czasie próby, został 
zaproszony do akcji 
promocyjno – rekla-
mowej jednej z sieci 
sklepów w Bielsku – 
Białej.

K o o rd y n ow a n i e 
występów i wyjaz-
dów dzieci leży po 
stronie pracowni-
ków Ośrodka Promo-
cji, Kultury i Sportu. 
Podobnie, jak pozy-
skiwanie środków 
na zakup strojów re-
gionalnych dla dzie-
ci. W tym celu pisa-
ne i wysyłane są pro-

jekty, które mogą przyno-
sić takie właśnie dotacje pieniężne.

Ważnym czynnikiem w tworze-
niu dobrze działającego zespo-
łu, zwłaszcza dziecięcego jest tak-
że motywacja. Staramy się, by dzie-
ci mogły co jakiś czas wspólnie ba-
wić się przy ognisku, lub wyjechać 
gdzieś w ramach nagrody. Zdaniem 
pani Katarzyny Macury, dyrektora 
OPKiSu, przyzwyczajanie młodzie-
ży od najmłodszych lat do folklory 
pozwoli uniknąć w przyszłości pu-
stek w szeregach zespołów zrzesza-
jących dorosłe osoby. No i, oczywi-
ście, da im na starcie większe umie-
jętności i możliwości brania udzia-

zdj. z archiwum „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”
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łu w koncertach. Ośrodek podkreśla 
również, jak ważna jest współpra-
ca z rodzicami dzieci z „Małej Bren-
nej”. Bez nich trudno byłoby orga-
nizować wyjazdy i przedstawienia. I 
to przede wszystkim im należy za-
wdzięczać frekwencję na próbach 
– to oni przecież przezwyciężają 
dziecięce „niechcemisię”. 

Jakie są potrzeby zespołu? Oczy-
wiście, zawsze najważniejsi sa nowi 

członkowie. W każdej chwili można 
przyprowadzić dzieci na próbę, nie 
jest problemem nauczenie ich pod-
staw. Poza tym, jeśli są gdzieś dzie-
ci grające na instrumentach i chęt-
ne do muzykowania w grupie, za-
chęcamy, by zgłaszać się do OPKi-
Su. Chcielibyśmy stworzyć „Małej 
Brennej” własną kapelę, z którą mo-
głaby się jeszcze pełniej prezento-
wać w czasie występów.

Trudno opowiedzieć, jak waż-
na jest tradycja i jak ważne jest, by 
uczyć szacunku do niej nasze po-
ciechy. Za to łatwo zobaczyć, że nie 
jest to rzecz niemożliwa. Wystarczy 
przyjść na próbę „Małej Brennej” 
i przekonać się samemu, ile może 
dać to satysfakcji i kierownictwu, 
i rodzicom, i przede wszystkim sa-
mym dzieciom.

Anna Musioł

Z KART HISTORII BRENNEJ
Stowarzyszenia i działalność 

publiczna
Osobom interesującym się hi-

storią, regularnie śledzącym cykl 
artykułów „Z kart historii Brennej”, 
a przede wszystkim nestorom bren-
neńskich rodów, dobrze znana jest 
tematyka związana z dziejami na-
szej miejscowości okresu między-
wojennego. Jeśli tak, to zdają one 
sobie sprawę, iż był to czas wyjątko-
wy. Czas, kiedy mimo wielkich nie-
dogodności związanych z brakiem 
podstaw materialnych i edukacyj-
nych nasi rodacy podjęli się niespo-
tykanej dotąd aktywności na polu 
działań gospodarczych, kultural-
nych i społecznych. Jak wiemy, po-
służyły im do tego liczne, prężnie 
działające spółki i stowarzyszenia. 
Ich działalności poświęcimy naj-
bliższych kilka artykułów, dziś na-
tomiast gros uwagi skierujemy na 
grupę, od której cała rzecz w znacz-
nej mierze się zaczęła.

Dlaczego poświęcamy tyle miej-

sca na opis działalności rozmaitych 
breńskich organizacji, jak chociaż-
by Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży? Czemu przykładamy do 
nich taką wagę? Odpowiedzi na te 
pytania możemy znaleźć chociaż-
by na kartach książki, pt. „Ludzie za-
służeni dla Brennej i Górek”. Wystar-
czy pobieżnie prześledzić poszcze-
gólne życiorysy, by przekonać się, 
że właściwie każda z wymienionych 
tam osób odegrała istotną rolę w 
życiu naszej wioski. Swoim zaanga-
żowaniem na polu spraw publicz-
nych zasłużyły one na miano wybit-
nego działacza społecznego, a tym 
samym na szacunek współobywa-
teli i pamięć potomnych. Ich uho-
norowanie (nawet poprzez obec-
ność na łamach wymienionej książ-
ki) ukazuje, jak wysoko oceniana i 
jak ważna jest działalność publicz-
na dla mieszkańców danej miejsco-
wości. To właśnie ludzie zrzeszeni 
w organizacjach kulturalnych, spo-
łecznych i gospodarczych w znacz-

nej mierze stanowią o tworzeniu się 
i trwaniu lokalnej społeczności. Na-
dając im swoje piętno – tworzą jej 
rys i koloryt. Tak było w Brennej kie-
dyś, tak jest również dziś. I właśnie 
dlatego warto pamiętać o kontek-
ście wydarzeń w którym naszym oj-
com przyszło żyć i o nich samych 
ciągle przypominać.

Zanim spojrzymy na wydarze-
nia minione, popatrzmy z właściwej 
perspektywy na sprawy zaangażo-
wania społecznego. Życie w Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej na-
uczyło nas dystansu do oficjalnej 
wersji historii, którą zwykliśmy trak-
tować jako tanią propagandę. Od 
tego czasu reagujemy alergicznie 
na stwierdzenia w rodzaju „zasłu-
żony działacz”, czy „czyn społeczny”. 
20 lat wolnej Polski nie zmieniło na-
szych poglądów i postaw. Mimo, iż 
pozostawiliśmy socjalizm i jego bo-
haterów daleko za sobą, nadal pa-
trzymy nieufnie na osoby zaanga-
żowane publicznie (politycznie, kul-

zdj. z archiwum „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”
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turalnie, społecznie itd.), przy czym 
sami nie garniemy się chętnie do 
takiej działalności. Nie będę oce-
niał, czy tak być powinno, żądam 
jedynie by sprawiedliwym odda-
no sprawiedliwość, osobom praw-
dziwie zasłużonym – szacunek i pa-
mięć. Był bowiem taki czas, gdy lu-
dzie żyli blisko siebie i nie szczędzi-
li trudu dla wspólnej sprawy. Choć 
często w pocie czoła zbierali owoce 
naszej kamienistej ziemi, gdy przy-
szła potrzeba, gotowi byli się nimi 
dzielić i poświęcić się dla sprawy, 
która była im bliska.

Życie społeczne A.D. 1920
Przed dziewięćdziesięciu laty 

świeżo zmartwychwstała Polska 
wyglądała zupełnie inaczej niż dzi-
siejsza. Kwitło życie społeczne we 
wszystkich aspektach. Czytelnie, 
kawiarnie, gospody i inne lokale 
tętniły życiem, wypełnione ludźmi, 
których przyciągały wspólne idee i 
zapatrywania. Liczne organizacje, 
towarzystwa i stowarzyszenia gro-
madziły osoby, które nie tylko pra-
gnęły dyskutować, ale i działać w 
obranym przez siebie kierunku. Zja-
wisko to było powszechne. Oczy-
wiście ożywienie społeczne w mia-
stach było bardziej dostrzegalne 
niż na wsi, wymagało bowiem pew-
nego obycia, wykształcenia i kultu-
ry osobistej, a nadto wolnego cza-
su (o który łatwiej było robotniko-
wi pracującemu w fabryce – 5 dni w 
tygodniu po 8 godzin, niż rolnikowi 
orzącemu od świtu do nocy). Istnia-
ły organizacje: kulturalno-oświato-
we, polityczne, religijne, spółdziel-
cze, samopomocowe, sportowe, 
muzyczne i wiele, wiele innych. 

Wśród tych, które mogły się po-
chwalić najprężniejszym rozwo-
jem, były organizacje młodzieżowe. 
Początek XX w. to czasy narodzin 
skautingu, harcerstwa, to także czas 
rozwoju organizacji uczniowskich 
Siła, Jedność, studenckich – Znicz. 
Młodzież zasilała także wszelkie to-
warzystwa sportowe (m. in. gimna-
styczny Sokół). Wtedy również po-
wstały organizacje zakładane przez 
wspólnoty wyznaniowe, jak cho-
ciażby Katolickie Stowarzyszenia 

Młodzieży.

Katolickie Stowarzyszenia 
Młodzieży 

Katolickie Stowarzyszenia Mło-
dzieży, chociaż podkreślały swo-
je korzenie i osadzenie na funda-
mentach katolickich, wzbraniały się 
przed „łatką” organizacji religijnej. 
Ich cele nie ograniczały się bowiem 
do spraw kultu ( jak np.: w przypad-
ku Bractwa Różańcowego), lecz się-
gały znacznie dalej. KSM powstało 
jako organizacja świecka, apolitycz-
na, której zadaniem było wychowy-
wanie młodzieży „dla Boga i Ojczy-
zny”. Stowarzyszenia miały kształ-
tować ludzi młodych na: „światłych, 
dzielnych i czynnych członków spo-
łeczeństwa”. Należeli do nich chłop-
cy i panienki, po opuszczeniu szkol-
nych murów, a przed wstąpieniem 
w związek małżeński (spotykano 
się osobno, stąd działające równo-
legle organizacje męskie i żeńskie 
– KSMM i KSMŻ). Obok głównej na-
zwy funkcjonowała także druga, w 
której nieobecny był przymiotnik 
„katolickie”. Mówiono więc o Sto-
warzyszeniach Młodzieży Polskiej, 
w skrócie SMP. 

Ideały, jakie przyświecały KSM 
były zbliżone do tych, jakie sta-
wiano sobie za cel w harcerstwie, 
a więc jednoczesne kształtowanie 
ciała i ducha członków. Z tym jed-
nak, że w Stowarzyszeniu większy 
nacisk kładziono na wychowanie 
religijno-moralne i przywiązanie do 
Kościoła Katolickiego. W praktyce 
istotną funkcją Stowarzyszenia była 
jeszcze działalność na polu kultural-
no-oświatowym, z naciskiem tak na 
wysoką kulturę (odgrywane sztu-
ki, deklamacje, referaty), jak i real-
ne przygotowanie do dorosłego ży-
cia (przysposobienie rolnicze, zaję-
cia praktyczne m. in. dla gospodyń).

Historia ruchu młodzieży kato-
lickiej na Śląsku Cieszyńskim się-
ga początków XX wieku. W 1906 
roku ks. Martinek założył w Cieszy-
nie pierwsze Stowarzyszenie Mło-
dzieży Katolickiej, za jego przykła-
dem formowano organizacje w są-
siednich miejscowościach. Kiedy w 
roku 1919 połączyły się w powsta-

łym w Cieszynie tzw. Generalnym 
Sekretariacie było ich już 24. Z cza-
sem, wraz ze zrastaniem się podzie-
lonej niegdyś Polski, złączyły się 
także z organizacją śląską i ogólno-
krajową, z siedzibami w Królewskiej 
Hucie (dzisiejszym Chorzowie) i Po-
znaniu. W Brennej KSM powstało w 
1919 r. O kulisach założenia przez 
Brenniaków Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży i pierwszych la-
tach jego istnienia, mieliśmy oka-
zję poznać przed miesiącem w re-
lacji Karola Sabatha. Dziś kilka słów 
o budowie tzw. Domu Katolicko-Lu-
dowego.

Breńskie KSM i pomysł własnej 
siedziby

Przed miesiącem czytaliśmy, jak 
to już po roku, Brenną i jej miesz-
kańców opuścił inicjator powoła-
nia KSM, ks. wikary Kubaczka, prze-
niesiony do parafii w Istebnej. Dla 
świeżo powstałego Stowarzyszenia 
była to niewątpliwie ciężka próba, 
która mogła skończyć się zahamo-
waniem dotychczasowej działalno-
ści, czy wręcz jego rozwiązaniem. 
Pomyślnej przyszłości nie zapowia-
dał mu również fakt, iż odtąd, w za-
sadzie aż do 1939 r., młodzież była 
zdana sama na siebie, gdyż, skąd-
inąd przychylny, lecz leciwy już ks. 
proboszcz Skulina, przez ten czas 
pozbawiony był pomocy wikarego. 

Okazało się jednak, iż breńska 
młodzież nie tylko nie porzuciła 
pracy w Stowarzyszeniu, lecz dzia-
łała w nim z jeszcze większym zapa-
łem i determinacją. Więcej, niesiona 
entuzjazmem zdobyła się na rzecz 
niesłychaną, rzucono bowiem myśl 
wybudowania domu, który byłby 
siedzibą Stowarzyszenia. Miał on 
być ogniskiem odrodzenia wsi, któ-
ra oświaty, kultury i postępu dotąd 
nie miała w nadmiarze. Co takiego 
wyjątkowego było w tym przedsię-
wzięciu, że ciągle się je przywołuje? 
Spyta ktoś – o co tyle hałasu? Otóż, 
rzeczywiście było to coś nadzwy-
czajnego. Oto pierwszy na całym 
Śląsku Dom Katolicko-Ludowy! I to 
postawiony we wsi, która uchodziła 
za jedną z najbardziej zacofanych. 
A dokonano tego w czasach szale-
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jącej inflacji i największego kryzy-
su gospodarczego! O tym jednak, iż 
nie było łatwo, mogliśmy się prze-
konać, czytając zamieszczony ostat-
nio tekst Karola Sabatha. Jak czyta-
liśmy, przedsięwzięta budowa wy-
magała nie lada wyrzeczeń i deter-
minacji zważywszy na niechęć czę-
ści elit na tle politycznym i religij-
nym (której nie udało się przemóc). 

Budowa Domu i jej koszty
Decyzja o budowie Domu Kato-

licko-Ludowego zapadła pod ko-
niec 1921 roku. Pół roku później, w 
maju 1922 r., dokonano transakcji 
kupna małej działki, o powierzch-
ni 600 m2 (30 x 20 m), w centrum 
wsi, poniżej kościoła parafialne-
go. Budynek miał powstać na grun-
tach wykupionych za 225 tys. ma-
rek polskich od gospodarzy Karola 
Bojdy i Pawła Holeksy. Nad budową 
czuwał specjalny komitet, w skład 
którego weszli m.in.: Józef Giela-
ta – przewodniczący, Karol Ferdy-
nand Sabath – sekretarz, Antoni 
Heller - skarbnik, Józef Heller – za-
stępca przewodniczącego. Kosz-
torys opiewał na sumę 8 mln ma-
rek polskich, z tym że spodziewano 
się, iż jego cena spadnie do 5 mln., 
po odliczeniu darmowej robocizny 
i części materiałów. Ile ostatecznie 
wyniósł koszt budowy? – nie wiado-
mo. Wiadomo natomiast, iż budo-
wa mogła zmierzać do szczęśliwe-
go końca jedynie dzięki ofiarnej po-
mocy znacznej części mieszkańców, 
którzy wsparli ją datkami, pożycz-
kami, robocizną i materiałem bu-
dowlanym (np.: Komora Cieszyńska 
zapewniła drewno budulcowe z tu-
tejszych lasów po niższej cenie, po-
dobnie przedsiębiorca ze Skoczowa 
– Ernest Sohlich). 

Gdy w październiku 1922 roku 
„Gwiazdka Cieszyńska” zamieściła 
po raz pierwszy informacje o trwa-
jącej budowie pisano, iż zdołano 
już zakupić znaczną część materia-
łów oraz przeprowadzić wstępne 
prace około budowy – m. in. poło-
żyć fundamenty. Już po kilku tygo-
dniach, na cel budowy udało się ze-
brać 1200 tys. marek polskich., na 
tą sumę złożyły się dary i pożycz-

ki. Wsparcie ofiarowali m.in.: człon-
kowie KSMM (253 tys. mk.), druhny 
z KSMŻ (22,5 tys. mk.), mieszkańcy 
gminy (271,9 tys. mk.), breńskie sto-
warzyszenia (95 tysięcy mk.), sto-
warzyszenia w Marklowicach Dol-
nych, w Cieszynie, w Puńcowie, w 
Górnej Lesznej i w Chybiu (75 tys. 
mk.), ponadto fundusz zasiliły pie-
niądze ze sprzedanych specjal-
nie bloczków i składek weselnych 
(101,405 tys. mk.). Podkreślić na-
leży, iż Dom Katolicko-Ludowy zo-
stał wybudowany przez młodzież li 
tylko własnymi środkami, bez sub-
wencji, czy kredytu ze strony pań-
stwa (nie udało się jednak z tego 
źródła uzyskać, jak początkowo pla-
nowano 2-3 milionów mk.). Należa-
ło więc w dalszym ciągu prowadzić 
zbiórkę pieniędzy, a nie było to ła-
twe warunkach ciągle rosnącej in-
flacji. Jej olbrzymią skalę pokazu-
ją chociażby wpłaty dokonywane 
przez Ewę Heller (dzięki uprzejmo-
ści p. H. Wróblewskiej posiadamy 
potwierdzenia tych waloryzowa-
nych pożyczek) – w grudniu 1922 
roku wpłaciła ona na rzecz budowy 
5 tys. marek, a w czerwcu 1923 r. już 
300 tysięcy, z innych źródeł wiemy 
natomiast, że w przeciągu owego 
półrocza ceny mogły wzrosnąć jesz-
cze bardziej, nawet 180 razy! 

Poświęcenie Domu i jego przy-
szłość

Mimo wszelkich trudności, w 
roku 1923 stał już w Brennej, na 
niewielkiej parceli, w środku gmi-
ny, okazały, choć drewniany gmach 
Domu Katolicko-Ludowego. Mie-
ścił on dużą salę ze sceną i szereg 
mniejszych lokali. Uroczystego po-
święcenia dokonał 19 sierpnia 1923 
ks. prałat Józef Londzin (na które-
go cześć budynek nazwano później 
jego imieniem). O tym, jaki prze-
bieg miało to wyjątkowe wydarze-
nie, możemy przekonać się z relacji 
zamieszczonej w ówczesnej prasie. 

Poświęcenie Domu Katolicko-
Ludowego było zdarzeniem na nie-
spotykaną dotąd w Brennej ska-
lę. Możemy się tylko domyślać, ja-
kie wrażenie musiała wywrzeć na 
mieszkańcach procesja, która w 

tym celu wyruszyła z kościoła para-
fialnego. Na czele pochodu łopota-
ło 14 rozwiniętych sztandarów or-
ganizacji młodzieżowych, za nimi 
szły kolejno cztery orkiestry mu-
zyczne. Nie zabrakło czcigodnych 
gości, przybyło m. in. trzech posłów 
na sejm Rzeczypospolitej (!), wie-
lu znakomitych kapłanów (księża: 
Londzin, Świeży, Grimm, Kubacz-
ka, Tomalla, Biłko i probosz ks. Sku-
lina). W długim sznurku obok siebie 
szły panie i panienki w strojach ślą-
skich, ubrani odświętnie mężczyzni 
i młodzieńcy – setki mieszkańców 
naszej wioski i dziesiątki gości z są-
siednich miejscowości (Istebnia-
nie przybyli w strojach góralskich!). 
Ten widok musiano zapamiętać na 
długo. Ogólnie o uroczystości moż-
na by napisać to, co pisano o Domu 
Katolicko-Ludowym i jego powsta-
niu, iż „stanowi chlubną, zapewne 
najpiękniejszą kartę w dziejach Sto-
warzyszenia”, a chyba i Brennej.

Tymczasem kolejne lata upły-
nęły breńskiej młodzieży na dalszej 
pracy. Wykańczano wnętrza budyn-
ku ( jeszcze w 1925 roku nie były 
ukończone), a przede wszystkim 
spłacano ciążący na budynku dług 
(ten istniał nawet w roku 1928). By 
pokryć wszelkie koszty organizowa-
no bale, zabawy, wystawiano sztu-
ki, z których dochód przeznaczano 
na spłatę zadłużeń i bieżące wydat-
ki związane z adaptacją i utrzyma-
niem Domu. 

Dom Katolicko-Ludowy im. ks. 
Londzina stał się rzeczywiście ogni-
skiem, które do pewnego stopnia 
rozświetliło Brenną w trudnych cza-
sach lat dwudziestych i trzydzie-
stych XX wieku. Stał się on „ośrod-
kiem pracy społecznej w gminie”, 
m.in. posłużył za pierwszą siedzi-
bę nowopowstałej Chrześcijańskiej 
Spółki Spożywczej, która prowadzi-
ła tam sklep (do czasu przejęcia bu-
dynków pożydowskich przy koście-
le). O tym, iż budynek Domu tętnił 
życiem, będziemy mieli jeszcze się 
okazję przekonać (o tym m.in. za 
miesiąc), tam odbywały się nie tyl-
ko sztuki, występy, koncerty, ale też 
zebrania sekcji radiowej (powołanej 
do życia w roku 1927). 
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Wraz z upływem lat budynek 

ten służył kolejnym rocznikom mło-
dzieży, a wreszcie następnym poko-
leniom. W czasie II wojny nieczynny 
dla działalności publicznej, po jej 
zakończeniu został przejęty przez 
władzę ludową i wykorzystany jako 
sala kinowa. Obecnie teren i budy-
nek położony przy ul. Wyzwole-
nia 77, chociaż wrócił w ręce Ko-
ścioła Katolickiego (najpierw kurii, 
później parafii), nadal służy Gminie 
Brenna, jako siedziba Ośrodka Pro-
mocji, Kultury i Sportu, a więc rów-
nież jako siedziba redakcji „Wieści 
znad Brennicy”. Mimo iż dziś nikt 
już nie pamięta o budowniczych 
dawnego Domu Katolicko-Ludowe-
go – breńskiej młodzieży i jej Stowa-
rzyszeniach, Dom ten pełni nadal 
swoją misję, kształtując umysły, ser-
ca i ciała młodego pokolenia m. in. 
„Małej Brennej” na drodze poznania 
kultury i tradycji przodków. 

Relacja z uroczystości poświę-
cenia Domu Katolicko-Ludowego

[„Gwiazdka Cieszyńska”, 24. 
sierpnia 1923, nr 67, s. 2.]

 „Bezsprzecznie na pierwszy plan 
wybiły się na Śląsku Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodzieży 

Męskiej i Żeńskiej w Brennej. W 
ciągu czterech lat przyczyniły się 
one niemało w tej gminie do zmia-
ny stosunków na lepsze, odnowi-
ły do pewnego stopnia jej obli-
cze. Lecz nie dość na tym. W tych 
ciężkich pod względem material-
nym czasach powzięły, przed ro-
kiem myśl budowy Domu Katolic-
kiego i przyoblekły ją w ciągu jed-
nego roku w realne kształty. Stanął 
piękny, okazały, choć drewniany, 
stylowy, przestronny dom katolicki 
w wielkiej, katolickiej gminie gór-
skiej na dowód, że zapał młodych 
serc i rąk łamie wszystkie przeszko-
dy i dokonuje cudów. 

Uroczyste poświęcenie tej dro-
giej placówki, oświaty katolickiej i 
kulturalno-oświatowej odbyło się 
w ubiegłą niedzielę bezpośred-
nio po zjeździe skoczowskim [zjeź-
dzie KSM]. Mimo niepewnej, desz-
czami przerywanej pogody wypa-

dła cała uroczystość imponująco, 
była wielką katolicką manifestacją, 
Brenna nie miała jeszcze tylu gości 
młodych i starszych, którzy od rana 
zdążali na wozach lub pochodami 
ze wszystkich stron. Wyróżniała się 
szczególnie liczna delegacja Stowa-
rzyszeń z parafii istebniańskiej, któ-
ra przybyła już w sobotę wieczorem 
pod przewodnictwem ks. wikare-
go Kubaczki, założyciela breńskiego 
Stowarzyszenia. Młodzież breńska 
pożegnała najpierw przez usta swe-
go patrona, ks. prob. Skuliny do-
tychczasowe ciasne schronisko, a 
następnie, wraz z delegacjami Sto-
warzyszeń z całego Śląska udała się 
na nabożeństwo do kościoła. Kaza-
nie ks. Biłki wprowadziło masy wier-
nych w pożądany nastrój tak rzad-
kiej uroczystości. Mszę św. odpra-
wił generalny sekretarz ks. Tomalla 
z Królewskiej Huty. 

Po skończonej sumie wyruszył 
olbrzymi pochód procesjonalny, w 
którym uczestniczyły 4 orkiestry 
muzyczne i 14 sztandarów, z pie-
śnią »Kto się w opiekę« ku nowe-
mu domowi. Aktu poświęcenia do-
konał ks. poseł Londzin w asyście 
licznego duchowieństwa, w prze-
mowie dał ten nasz przodownik w 
ruchu katolicko-narodowym wyraz 
swej serdecznej radości z powitania 
ogniska, w którym zamieszka idea 
przez niego tak umiłowana. Wieco-
wi katolickiemu, zagajonemu przez 
miejscowego wójta p. Madusioka, 
przewodniczył godnie i sprawnie 
druh Antoni Heller z Brennej; prze-
mówienia powitalne wygłosili druh 
Gielata i druhna Ferfecka. Tak prze-
wodnictwo, jak i przemówienia do-
wiodły, co dają Stowarzyszenia na-
szej młodzieży. Imieniem Gen. Se-
kretariatu przemawiał ks. Tomalla, 
imieniem »Zjednoczenia« p. Wol-
niewiczówna. Mowy wiecowe wy-
głosili prof. Gołąb (o potrzebie du-
cha katolickiego w naszej Ojczyź-
nie), poseł Karol Holeksa z Krako-
wa (rodowity Brenniak) o stosowa-
niu zasad katolickich w praktycz-
nym życiu publicznym i ks. poseł 
Brzuska o przywiązaniu do ziemi 
katolickiej i potrzebie kształcenia 
naszej młodzieży w szkołach wyż-

szych, oraz p. Gaj z Dziedzic o ko-
nieczności utworzenia wspólne-
go frontu katolickiego. Mowy te 
współzawodniczyły z sobą co do 
trafności poglądów, aktualności te-
matu i siły wypowiedzenia, toteż 
tłumy zebranych słuchały chętnie, 
pomimo chwilowych deszczyków 
i spóźnionej już pory obiadowej.  
Popołudniowe przedstawienie 
»Istych roków« i zabawa towarzy-
ska, które odbyły się w obszernej, 
pięknie przyozdobionej sali no-
wego Domu Katolicko-Ludowe-
go, ściągnęły znowu wielką liczbę i 
udały się pod każdym względem, a 
swym godnym nastrojem zaświad-
czyły, iż wszelkim urządzeniom w 
tym to Domu przyświecać będzie 
zawszę zdrowa myśl chrześcijańska, 
która nie wyklucza godziwej roz-
rywki. 

Stowarzyszeniom w Brennej za-
syłamy z tego miejsca słowa po-
chwały, uznania i gorącej zachęty 
do dalszej pracy. Szerzcie katolicką 
oświatę u was i nadal bądźcie przy-
kładem dla innych gmin, jak należy 
pracować dla dobra Kościoła i Naro-
du! 

A na koniec słówko do Czytelni-
ków i zwolenników naszych., Dom 
w Brennej stoi, lecz nie bez długu 
i nie wszystko w nim wykończone. 
Idź i zobacz, czego dokonała mło-
dzież przy życzliwej pomocy star-
szych, a z pewnością uradujesz się 
szczerze z powstania tego Domu 
Katolicko-Ludowego i dopomożesz 
datkiem pieniężnym, aby troski ma-
terialne przestały dręczyć jego mło-
dych budowniczych. W zbieraniu 
ofiar na ten cel chętnie pośredniczy 
Administracja naszego pisma.”

Wojciech Grajewski
                                                                                                                                                      

Lista darczyńców na budowę Domu 
Kat.-Lud.: 
- Wpłaty sprzed 19. października 1922 
(imię i nazwisko, numer domu, kwota 

w markach polskich)
Jan Moskała, l. 176, 60 tys., 
Alojzy Heller, l. 245, 25 tys., 
Józef Heller, l. 159, 20 tys., 
Paweł Heller, l. 245, 20 tys., 

Karol Pyka 20 tys., 
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Kultura/HistoriaKultura/Historia
Jan Madzia, l. 223, 20 tys., 
Józef Bojda, l. 217, 15 tys., 
Jan Moskała, l. 261, 10 tys., 
Jerzy Moskała, l. 89, 10 tys..

Anna Madziowa, l. 223, 10 tys., 
Paweł Holeksa, l. 280, 10 tys., 

Franciszek Holeksa, l. 279, 10 tys. 
Józef Kosowski z Kowali, 15 tys.,
- Wpłaty sprzed 15. sierpnia 1924

Karol Kruczek z Pittsburga 20 dol., 
Paweł Moskła z Monarh 10 dol., 

Józef Bojda z Monarch 5 dol., 
N. N. z Piotrowic 100 kcz.,

Na zdjęciach obok (od góry):

1. „Komitet Budowy Domu 
Młodzieży w Brennej, Brenna 24 VIII 
1922”. Na fundamentach stoją (od 
lewej): J. Gielata, NN, K. F. Sabath, A. 
Heller, J. Gaszczyk, A. Hellerówna, 
H. Ferfecka, NN, NN. 
2. Jego dzieło : dawny Dom Katolicko-
Ludowy, dzisiejsza siedziba Ośrodka 
Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna 2010

Prawdziwy artysta robi rzeczy 
wyjątkowe łącząc różne elementy 
oraz nadając im kształt, formę, któ-
rą wcześniej przechowuje skrzęt-
nie w swojej głowie. W na-
szej miejscowości mamy wielu 
twórców, często jednak nie do-
ceniamy ich zdolności i miłości 
do tworzenia piękna. Artykuł 
ten został opatrzony zdjęciami 
szopek bożonarodzeniowych 
pana Mieczysława, który nale-
ży właśnie do grona tych ludzi, 
którzy potrafią zrobić coś wy-
jątkowego z niczego.  Beskidz-

ARTySTyCZNA PASJA
ka piątka wspiera regionalnych ar-
tystów, wydając certyfikaty znaku 
promocyjnego „Beskidzki produkt 
na 5”. Jedyne co twórca musi zro-

bić, to wypełnić formularz i oddać 
go w Ośrodku Promocji, Kultury i 
Sportu Gminy Brenna, lub przesłać 
na adres Stowarzyszenia Delta Part-

ner z Cieszyna. Artyści przez 
swoją pracę, zmieniają szarą 
rzeczywistość w niekończącą 
się przygodę, gdzie napraw-
dę wszystko może się zdarzyć. 
Doceniajmy ich pracę i zachę-
cajmy do wystawiania ich dzieł 
na widok publiczny.

Szczepan Spis
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Zielono mi/ Od kuchniZielono mi/Od kuchni

POMySŁ NA ZIOŁA

Z domowego notesu

Ciasto drożdżowe 
z brzoskwiniami

Składniki:

22 dkg mąki
2dkg drożdży
8 dkg cukru
125 ml letniego mleka
10 dkg masła
Szczypta soli,
1 łyżeczka startej skórki 
cytrynowej

Do dekoracji:

1kg brzoskwiń
150 ml śmietany
1 op. Budyniu
1 jajko
3 łyżki miodu

Przygotować ciasto drożdżowe, 
zostawić 30 min. do wyrośnięcia. 
Tortownicę o przekroju 26cm wy-
smażyć tłuszczem, ciasto rozwał-
kować, wyłożyć na dno tortownicy, 
formując niewysoki brzeg. Odsta-
wić do wyrośnięcia. Śmietanę ubić z 
budyniem, jajem i miodem. Piekar-
nik rozgrzać do temp. 200 stopni. 
Na ciasto ułożyć brzoskwinie, po-
tem polać masą śmietankową. Piec 
ok. 30 min. Po upieczeniu ciasto zo-
stawić przez jakiś czas w formie. 

Ethienne

Lubczyk kojarzy nam się zapew-
ne głównie jako ziele miłości, ale w 
praktyce ma inne sprawdzone wła-
ściwości. Ciekawostką jest, że kie-
dyś wkładano liście lubczyku do 
butów wędrowców w celu odno-
wienia nadwątlonych sił. Nasiona 
dodajemy do napojów wzmacniają-
cych, ale również do chleba i pasz-
tetów. Liście popularne w każdej 
kuchni nadają specyficzny aromat 
i smak każdej zupie. Roślina bardzo 
dobrze rośnie w naszych ogrodach, 

nie posiada dużych wymagań gle-
bowych, niestety nie nadaje się do 
uprawy w domu. 

Propozycja na zupę z lubczyku

Składniki:
3dkg masła
2 średnie drobno posiekane ce-

bule
4 łyżki stołowe drobno posieka-

nego lubczyku
3dkg mąki

2 szklanki bulionu z kurczaka
1 szklanka mleka
Sól, pieprz

Masło stopić w rondlu i podsma-
żyć cebulę (ok. 5 min.) aż zmięknie. 
Dodać lubczyk, mąkę, trzymać na 
ogniu ok. minutę mieszając. Wlać 
bulion, gotować ok. 15 min. Dodać 
mleko, przyprawić solą i pieprzem. 
Podgrzać nie doprowadzając do 
wrzenia.

Ethienne
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SportSport

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
Zakończono budowę komplek-

su boisk sportowych w ramach pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 2012” 
(boisko piłkarskie oraz boisko wie-
lofunkcyjne wraz z zapleczem sa-
nitarno – szatniowym) przy Gim-
nazjum w Brennej ul. Górecka 224. 
W dniu 21.10.2010 r. dokonano od-
bioru końcowego zadania od firmy 
MASTERS ze Szczecina, głównego 
realizatora zdania. Podkreślić rów-
nież należy, że szereg prac na tym 
zadaniu wykonało Przedsiębior-
stwo „FABER” z Górek Wielkich, jako 
podwykonawca robót.

W ramach zadania wykonano:
Boisko do piłki nożnej o na-

wierzchni z trawy syntetycznej o 
wymiarach 30 m x 62 m (pole do gry 
26m x 56m), z ogrodzeniem o wys. 
4m po obwodzie boiska, wyposażo-
ne w piłkochwyty o wys. 6 m, dwie 
bramki do gry w piłkę nożną.

Boisko wielofunkcyj-
ne do koszykówki i siatków-
ki o nawierzchni poliuretanowej  
o wymiarach: szerokości 15,10 + 
2× 2,75 wybiegi = 20,60 m, dłu-
gości 28,1 + 2 × 2m wybiegi = 
32,10 m z ogrodzeniem wys. 4 m 

po obwodzie boiska, wyposażone  
w kosze do koszykówki oraz kom-
plet wyposażenia do gry w piłkę 
siatkową.

Całość terenu boisk sportowych 
została odwodniona drenażem, 
włączonym do kanalizacji deszczo-
wej (Ø 250/200/160), łącznej długo-
ści 495 m, z podłączeniem do syste-
mowego zagospodarowania wody 
opadowej typ AZURA.

Budynek zaplecza sanitarno – 
szatniowego, w tradycyjnej techno-
logii wykonania, spełniający wymo-
gi funkcjonalne: magazynu sprzę-
tu gospodarczo – sportowego, szat-
nie oddzielnie dla każdej płci lub 
drużyny, zespół higieniczno – sani-
tarny, pomieszczenie gospodarza 
obiektu i trenera środowiskowego.

Powierzchnia całkowita budyn-
ku – 96,40 m2 Kubatura – 319,60 
m3 Powierzchnia użytkowa – 60,30 
m2 Do budynku zaplecza wy-
konane zostały przyłącza wody  
i kanalizacji oraz przyłącze energe-
tyczne.

Cały kompleks boisk został 
oświetlony, poprzez zespół na-
świetlaczy osadzonych na 8 słu-

pach energetycznych, Wokół kom-
pleksu wykonano również ele-
menty małej architektury: scho-
dy terenowe, pochylnia przy 
wejściu do budynku zaplecza  
i schody zewnętrzne, murek oporo-
wy, chodniki z kostki brukowej, ba-
lustrady.

Koszt robót wyniósł brutto 
1.654.368,73 zł.

U.G. Brenna

Gotowy projekt można było 
oglądać już 3 listopada podczas 
uroczystego otwarcia orlika, na 
który przybyło wielu przedstawi-
cieli m.in. władz gminny, powiato-
wych, nauczycieli i lokalnych me-
diów. Przecięcie wstęgi przez Wójt 
Gminy Brennej Iwonę Szarek wraz 
ze srebrnym medalistą olimpijskim 
Ryszardem Stańkiem, zapoczątko-
wało użytkowanie obiektu, na któ-
rym chwilę później, zaczęły się roz-
grywki piłkarskie młodzieży breń-
skiej.  

Szczepan Spis
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SportSport 

TERMINARZ IV AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ
3.11.2010 r.

16:30 Dream-Team -Kamtex
17:20 Juniorka - Samorząd 

     18:10 Oldboje Beskid Skoczów – FC Ada
19:00 Czarna Elka – Przyjaciele 
19:50 Alco-Skład – Nieckarz Team 

10.11.2010 r.

16:30 Czarna Elka – FC Ada
17:20 Oldboje Beskid Skoczów - Samorząd 

      18:10 Juniorka – Dream-Team  
19:00 Przyjaciele – Nieckarz Team 

      19:50 Alco-Skład - Kamtex

17.11.2010 r.

16:30 FC Ada – Samorząd 
17:20 Oldboje Beskid Skoczów – Dream-Team 

      18:10 Przyjaciele - Kamtex
19:00 Alco-Skład - Juniorka 

      19:50 Czarna Elka – Nieckarz Team 

24.11.2010 r.

16:30 Czarna Elka – Samorząd
17:20 FC Ada – Dream Team 
18:10 Nieckarz Team - Kamtex
19:00 Przyjaciele – Juniorka  

      19:50 Oldboje Beskid Skoczów – Alco-Skład

1.12.2010 r.

16:30 Samorząd – Dream-Team
17:20 Czarna Elka – Kamtex  

      18:10 FC Ada – Alco-Skład
19:00 Nieckarz Team – Juniorka   

     19:50 Przyjaciele - Oldboje Beskid Skoczów

8.12.2010 r.

16:30 Kamtex – Juniorka 
17:20 Samorząd – Alco-Skład  

      18:10 Czarna Elka – Dream-Team
19:00 FC Ada – Przyjaciele  

     19:50 Nieckarz Team - Oldboje Beskid Skoczów

15.12.2010 r.

16:30 Samorząd - Przyjaciele
17:20 Nieckarz Team – FC Ada  

      18:10 Dream-Team – Alco-Skład
19:00 Kamtex – Oldboje Beskid Skoczów 

      19:50 Czarna Elka - Juniorka

22.12.2010 r.

16:30 Kamtex – FC Ada 
17:20 Samorząd – Nieckarz Team 
18:10 Czarna Elka – Alco-Skład
19:00 Juniorka – Oldboje Beskid Skoczów 

      19:50 Dream-Team – Przyjaciele
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SportSport

RADOŚĆ W „SPóJNI”
W niedzielę 10 października 

przed meczem góreckiego klubu na 
boisku odbyła się mała uroczystość. 
Miejscowi piłkarze wraz z Zarządem 
Klubu symbolicznie odebrali od 
Pani Wójt Iwony Szarek nowe bud-
ki-ławki dla zawodników rezerwo-
wych. Poprzednie znacznie znisz-
czone zostały zlikwidowane w 2005 
roku. Od tego czasu zawodnicy  re-
zerwowi oraz obsługa techniczna 
obu  drużyn w czasie meczu prze-
siadywali na zwykłej ławce. Sytu-
acja ta wywoływała irytację Zarzą-
du „Spójni”, działacze sportowi mu-

sieli wysłuchiwać pretensji piłkarzy 
gości, zwłaszcza gdy padał deszcz 
i było zimno. W czasie corocznego 
atestowania boiska brak przyzwo-
itych ławek rezerwowych otwierał 
listę mankamentów do usunięcia 
w bliżej nieokreślonym czasie. Pił-
karskie władze zarzucały Klubowi w 
Górkach  min. ciasnotę w szatniach 
piłkarskich,  brak szatni dla sędziów, 
kiepski stan płyty  boiska, zalecano 
również wykonanie widowni dla ki-
biców. Znaczną część tych man-
kamentów udało się  usunąć.  Od 
września piłkarze i sędziowie korzy-

stają dzięki uprzejmości  Dyrekcji 
Szkoły z szatni w nowej hali spor-
towej, teraz Urząd Gminy przeka-
zał nowe budki-ławki, które kosz-
towały 14.000 złotych. Być może w 
przyszłości doczekamy również re-
montu nawierzchni boiska. Dotych-
czasowa współpraca LKS „Spójnia” i 
Urzędu Gminy oraz Dyrekcji Szko-
ły, rozumienie potrzeb Klubu przez 
władze samorządowe pozwalają 
snuć takie nadzieje. 
   

Czemar  

VII SAMORZąDOWą OLIMPIADę 
ZIEMI CIESZyńSKIEJ 2010

16 października 2010 r. po rocz-
nej przerwie rozegrano „VII Samo-
rządową Olimpiadę Ziemi Cieszyń-
skiej 2010 - Turniej Halowej Piłki 
Nożnej ‚5’ Pracowników Samorzą-
dowych i Radnych Ziemi Cieszyń-
skiej”. Zmagania odbyły się w nowej 
hali Góreckiego ZSP. 

Pierwsze miejsce zdobył zespół 
gospodarzy, czyli Gmina Brenna, na 
drugim miejscu uplasował się ze-
spół z Gminy Istebnej, trzecie miej-
sce przypadło Gminie Wisła. Or-
ganizatorami turnieju byli: Stowa-
rzyszenie Samorządowe Ziemi Cie-
szyńskiej oraz Gmina Brenna. 
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Benjamín Espósito nie może za-
pomnieć o zbrodni, która wydarzy-
ła się przed dwudziestu pięciu laty. 
Jako dojrzały mężczyzna postana-
wia wrócić do wydarzeń sprzed lat. 
Decyzja ta zmieni jego postrzega-
nie przeszłości, a także zaważy na 
jego przyszłości.

Śmietnisko

Vik Muniz urodził się w Sao Pau-
lo w 1961 roku. Jest uważany za 
jednego z najważniejszych współ-
czesnych artystów. Do tworzenia 
swoich prac wykorzystuje rozma-
ite materiały w tym żywność i śmie-
ci. Jest również działaczem społecz-
nym. Film opowiada historię two-
rzenia jednego z największych dzieł 
artysty, instalacji w Jardim Grama-
cho, która to powstaje na wysypi-
sku śmieci.

Pozwól mi wejść

Nastoletni Owen od czasu roz-
wodu rodziców przechodzi trudne 
chwile. Nielubiany w szkole staje 
się coraz częstszym obiektem kpin 
kolegów. Czas spędza samotnie od-
dając się marzeniom o zemście na 
swych prześladowcach. Pewnego 
dnia w sąsiedztwie pojawia się ta-
jemnicza Abby. Owen zaprzyjaźnia 
się z dziewczyną, nie zwracając po-
czątkowo uwagi na jej nietypowe 
zachowania...

Sekret jej oczu

Maczeta

Tytułowy Machete, to były agent 
federalny szukający zemsty na or-
ganizacji, która go zdradziła. W mi-
sji niechętnie towarzyszy mu jego 
bliski przyjaciel, ksiądz, który ślu-
bował, że nigdy nie będzie stoso-
wał przemocy.

Pogrzebany

Prywatny przedsiębiorca zosta-
je porwany w czasie wykonywania 
zlecenia w Iraku. Mężczyzna budzi 
się zakopany w trumnie na pusty-
ni, a jedynymi przedmiotami, jakie 
przy sobie znajduje, są telefon ko-
mórkowy, świeca i nóż.

Godne poleceniaGodne polecenia

PREMIERy KINOWE W LISTOPADZIE
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brwnna ul. Wyzwolenia 34a tel. 33 8536319
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858-71-19

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

Pani Wójt przyjmuje strony w każdy wtorek
od 14:00 do 16:00.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
z sekretariatem: tel. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. 33 8536222 w. 103 lub 33 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
KRZYSZTOF HOLEKSA

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w  Ośrodku Promocji, Kultury i  Sportu Gminy Brenna  
(ul. Wyzwolenia 69, Brenna) a także w:

Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Bu-
czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowa-
nie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Firuzek 
(Brenna Leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na Kamieńcu, Sklepie GS w Brennej Bukowej, Skle-
pie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące 
również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

tel./fax 33 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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